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Ao décimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezenove, com início às catorze horas e dez 1 

minutos, nas dependências do Campus Rolante, realizou-se a terceira reunião ordinária de 2019 do 2 

Conselho de Campus – Concamp do Campus Rolante. A sessão foi convocada e presidida pelo Presidente 3 

do Concamp, professor Jesus Rosemar Borges e secretariada pela servidora Victoria Cristina de Souza 4 

Moura. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Cláudia Dias Zettermann (conselheira titular); 5 

Luciano Nascimento Corsino (conselheiro titular); Francisco Tardelli da Silva (conselheiro titular); 6 

Marcelo Lauer Mota (conselheiro suplente); Fernanda Larissa Muller (conselheira titular); Maria 7 

Carmem da Costa Carvalho Gomes (conselheira titular); Diogo Pietro Henemann (conselheiro titular);. A 8 

reunião foi convocada com as seguintes pautas: 1. Alteração do Plano de Ação e Matriz Orçamentária do 9 

Campus Rolante, após o contingenciamento do Ministério da Educação (MEC); 2. Homologação do Edital 10 

Nº 07/2019 – Eleição dos representantes da Comunidade Externa no Concamp e posse dos 11 

representantes; 3. Alteração do Calendário Acadêmico 2019; 4. Homologação do Resultado Final do 12 

Edital No 04/2019 – Afastamento para qualificação TAE; 5. Aprovação da liberação de carga horária para 13 

qualificação de servidor técnico-administrativo; 6. Aprovação das atas das reuniões anteriores; 7. 14 

Assuntos gerais. O presidente Jesus solicita que a primeira pauta da reunião seja a homologação do 15 

Edital Nº 07/2019, para que possamos empossar o membro da Comunidade Externa e para que ele já 16 

participe efetivamente da reunião. Jesus explica que tivemos somente uma inscrição, assim não 17 

precisamos ter eleição, conforme item 5.4 do Edital. O senhor Diogo Pietro Henemann e a senhora 18 

Alessandra Tais Bride, se inscreveram e são da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e 19 

Participação Popular. Hoje está presente somente o senhor Diogo. Após a assinatura do termo de posse, 20 

Jesus dá as boas-vindas ao conselheiro e explica o funcionamento do Concamp. O presidente Jesus 21 

informa que temos duas solicitações em regime de urgência. A primeira solicitação é da servidora 22 

Débora Gabriel da Rosa Corrêa, servidora que já tem processo em pauta nesta reunião. O referido 23 

processo em pauta tratará sobre a liberação de carga horária para qualificação da servidora, onde ela 24 

solicitou 40% de liberação. Porém, neste meio tempo, a servidora foi designada como Coordenadora de 25 

Assistência Estudantil e Pedagógica (CAEP) e entende que para melhor funcionamento do seu setor, 26 

seria melhor uma liberação de 20% da carga horária, ou seja, liberação de um dia ao invés de dois. Por 27 



isso, explica Jesus, se dá a necessidade de acrescentar essa alteração no processo da servidora. Todos 28 

aceitam o regime de urgência. A segunda solicitação também se trata de um assunto que já está em 29 

pauta, a alteração do Calendário Acadêmico. Quando a solicitação que deu origem à pauta foi feita, via 30 

Ofício Nº 28/2019, somente necessitávamos alterar o calendário pela paralisação ocorrida em 15/05/19, 31 

porém neste meio tempo, houve também paralisação em 14/06/2019, por isso faz-se necessária essa 32 

segunda alteração no Calendário. Como o assunto já está em pauta, pede-se em regime de urgência que 33 

sejam acrescentadas essas novas alterações. Todos aceitam o regime de urgência. Jesus informa que 34 

abordaremos os assuntos dos regimes de urgência, antes das outras pautas. 1. Aprovação da liberação 35 

de carga horária para qualificação de servidor técnico-administrativo: Jesus inicia explicando o processo 36 

de liberação de carga horária, onde se solicita liberação dos 40% da carga horária, ou seja, dois dias de 37 

afastamento para estudo. Porém, após o encaminhamento do processo, a servidora assumiu a 38 

Coordenação da CAEP. Assim, agora ela solicita em que essa liberação da carga horária seja de 20%, um 39 

dia de afastamento para estudo, para melhor o atendimento do setor. Jesus questiona se há alguma 40 

dúvida ou discussão a ser feita neste pedido. Todos concordam que não há. Questiona-se à servidora 41 

Débora, aqui presente, qual dia seria o escolhido para a sua liberação e ela responde que na terça-feira. 42 

Aprovado por unanimidade. 2. Alteração do Calendário Acadêmico 2019: O presidente Jesus explica a 43 

pauta, retomando os pontos falados acima sobre o regime de urgência, os motivos pelas alterações e 44 

como ficará o calendário. Alterações aprovadas por unanimidade. 3. Alteração do Plano de Ação e 45 

Matriz Orçamentária do Campus Rolante, após o contingenciamento do MEC: O presidente Jesus explica 46 

que essa alteração foi um ato administrativo do Campus Rolante a partir do contingenciamento 47 

deliberado pelo MEC. Para que essas alterações ocorressem da melhor forma possível, aconteceram 48 

discussões na Equipe Diretiva e reunião entre o Diretor de Administração, a Coordenadora de 49 

Administração e Execução Orçamentária, o Coordenador de Desenvolvimento Institucional e o Diretor-50 

geral. O Diretor de Administração e conselheiro, Marcelo Lauer Mota, explica o documento 51 

encaminhado com as alterações. Após, questiona-se se todos são favoráveis à alteração proposta pela 52 

Gestão. Aprovada por unanimidade. 4. Homologação do Resultado Final do Edital Nº 04/2019 – 53 

Afastamento para qualificação TAE: O presidente Jesus explica alguns tópicos do Edital e fala que 54 

recebemos orientação da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), que tendo ou não tendo candidatos 55 

para afastamento, ou candidatos que tenham possibilidade de afastamento, é nossa obrigação publicar 56 

o edital. Fala que tivemos somente um candidato inscrito, o servidor Fabiano Holderbaun. Jesus explica 57 

o fluxo do processo, que este pedido primeiro vai para a equipe de trabalho, onde é emitido um 58 

parecer, informando se é possível o afastamento do servidor do setor e informando como a Equipe vai 59 

se organizar para o afastamento do servidor, essa explicação deve estar no parecer, de como as tarefas 60 

do servidor serão substituídas. Jesus realiza a leitura do parecer, a leitura do despacho da 61 



Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) e da resposta da Direção-geral. Após, Jesus explica um 62 

pouco sobre a Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 63 

em Educação (CIS) e do porque foi solicitada orientação à CIS Central, conforme consta no processo. A 64 

CIS Central disse que o Diretor-geral não poderia ter colocado parecer no processo, pois não é o fluxo, 65 

solicitando a retirada desse memorando, mas não foi retirado, porque o fluxo do processo levou a isto. 66 

Lembra que o servidor que não tem, não pediu, pois, na época ao chefe dele alertou que não teria como 67 

liberar, pois, só tinham duas pessoas no setor. Jesus fala que no momento não temos condições 68 

institucionais para liberar este servidor e o processo não está feito conforme a IN que rege o 69 

afastamento. Explica, ainda, que o segundo parecer da Chefia Imediata foi feito tentando atender à 70 

demanda da CIS Central, mas que não tem como atender a condição imposta de repor servidor. Ainda 71 

há a questão que a Chefia tem que dizer se é favorável ou não à liberação do servidor e de que forma o 72 

setor vai se organizar para atender as demandas sem o servidor.  Jesus fala que o processo condiciona a 73 

saída do servidor, caso a Direção-geral viabilize a reposição do mesmo, mas Jesus fala que como 74 

presidente do Concamp, se coloca também na sua posição de Diretor-geral e afirma que não tem como 75 

atender esta solicitação. Lembra que temos setores com excesso de trabalho, aprovamos aqui 76 

alterações no orçamento após contingenciamento do MEC, então como poderia contratar um 77 

estagiário, por exemplo, somente para beneficiar a saída deste servidor? Votação: encaminhamento 78 

pelo arquivamento para ajustar as inconsistências identificadas no processo. Aprovado por 79 

unanimidade. 5. Aprovação das atas das reuniões anteriores. Atas aprovadas e assinadas. 6. Assuntos 80 

gerais: O presidente Jesus passa a palavra ao conselheiro Diogo. O conselheiro fala sobre a Secretaria a 81 

qual representa, sobre as demandas de capacitação que eles possuem, pelas pessoas atendidas por eles 82 

e sobre uma possível parceria com o Campus Rolante. O presidente Jesus fala que podemos envolver 83 

alunos e o conselheiro Diogo lembra que pode-se conseguir horas complementares com este trabalho. 84 

Fala sobre a arrecadação da gincana feita pelo Campus Rolante e agradece a doação ao CRAS. Em 85 

tempo, gostaria de falar sobre o que mais eles necessitam de doação: roupa infantil, alimento, cobertos, 86 

higiene e limpeza. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Concamp, Jesus Borges, agradeceu a 87 

presença de todos e deu por encerrada, às quinze horas e cinquenta e cinco minutos, a Terceira Reunião 88 

Ordinária do Concamp de 2019, da qual eu, Victoria C. de Souza Moura, lavrei a presente ata, que após 89 

lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 90 

Cláudia Dias Zettermann  91 

Diogo Pietro Henemann 92 

Francisco Tardelli da Silva 93 

Fernanda Larissa Muller 94 



Luciano Nascimento Corsino 95 

Jesus Rosemar Borges 96 

Maria Carmem da Costa C. G 97 

Marcelo Lauer Mota 98 

Victoria Cristina de Souza Moura 99 


